ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A PAGÁT GOLD ZRT.
SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE XI. KIADÁS
2022.01.01.
illetve ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Pagát Gold Zrt. (1165 Budapest, Újszász u.

feltételekben nem állapodnak meg. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Pagát
Gold Zrt.A PAGÁT GOLD ZRT SZOLGÁLTATÁSAI:
Targonca és egyéb eszközök szervize
Új és használt targonca vétel-eladás
Targonca és más gépek alkatrészeinek értékesítése
Targonca munkavédelmi vizsgálatok végzése
Ingatlan építés, bérbeadás
I.

A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG JOGI KERETEI
1. A szállító az általa elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített
alkatrészekért a 78/1987. (XII.14.) Mt. rendelet alapján jótállást vállal. A jótállási id

alkalmával kapott számla, nyugta bemutatásával a hiba észlelése után, a jótállási

2. A Polgári Törvénykönyv 2003.07.01-jével életbe lépett változásaival összhangban
jótállási, illetve szavatossági igény esetén amennyiben az átadott berendezésre
vonatkozik - figyelembe kell venni a 49/2003.(VII.30
151/2003.(IX.22)Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

3. Amennyiben a megrendelés az adott típusra vonatkozó karbantartási, javítási
elvégzését megtagadhatja.
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II.
1. A megrendelés felvétele során a vállalkozó jogosult a szolgáltatás elvállalásáról

megrendelésére irányul, úgy Szállító a Megrendelést megtagadhatja.
2. A megrendelés, a megrendelés leadásával, vagy a munkalap kitöltésével jön létre,
is.
3.
szabadárasak, azok meghatározása minden esetben egyedi megállapodás tárgyát
képezi illetve
4.
következik be, az

5. "Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború,
sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Pagát Gold Zrt. jogosult a szállítási

6. A gépek, alkatrészek megrendelésének teljesítése a gyártók és a beszállítók
beszállítók kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból
visszavonhatatlanul lemond.
7.

III.

.

A MEGRENDELT MUNKA VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK
1.
társaságnál marad a gépe, hogy a szolgáltatással kapcsolatban különleges igénye pl. fedett tárolás - van-e.
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2. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen
közvetlenül összefüggésb
megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg
az eredeti ajánlati összeg 120 %-át.
3. Amennyiben a m
kell.
4. A szolgáltatás közben okozott károkért a Szállító kártérítéssel tartozik. A kártérítési
igényt 3 munk

IV.

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szállító vagy szolgáltatás átvételekor készpénzben egyenlíti ki - az általa kiállított számlát
- vagy
sított, írásban, igazoltan megküldött számlázási címére, könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem jogkövetkezményei
beállnak.
2.

rekla
elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a
kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési

3. Szállító a vételárat vagy a végzett munkát a hatályos számviteli és adó

4.
árfolyam a teljesítés napján érvényes MKB Bank NYrt. deviza eladási árfolyam.
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5.
gzés

6.
jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani.
7.

mes fizetési késedelme esetén Szállító jogosult napi késedelmi
kamat kiszámlázására. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. ide vonatkozó paragrafusa
alapján kerül meghatározásra.

8.
hitelkeretet biztosít. A hitelkeret a kiállított számlák bruttó értéke. Ha a

gés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a
hitelkeretet felfüggeszteni.
9. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból tudomásunkra jut,
bizonytalan, jogosultak vagyunk fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték
kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be,
vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene,

szemben.
10.
költségén köteles - a Szállító választása szerint okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni, vagy váltót kiállítani.
11. Vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról hatályos jogszabályok
feltüntetésre kerül az elvégzett munka, a felhasznált anyagok és alkatrészek, a
szolgáltatás díjának összege.
12.
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azokat megsemmisíteni. Amennyiben a vállalkozó ajánlatot tesz a megvásárlásra,
akkor a térítés mértéke kölcsönös megegyezés tárgyát képezi. Kivételt képeznek a

13.

gát Gold Zrtszámla követelése van vele szemben, úgy a javításra átadott berendezések
visszaadását a Pagát Gold Zrt. megtagadhatja az összes lejárt számla
kiegyenlítéséig.

14. Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékeire vonatkozó
tulajdonjogát fenntartja. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más
követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra
felajánlani.
15.

lító jogosult az áru
visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban
felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére.

16.
telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett
áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.
17.
köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon
alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában
ggel

terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.
18.
engedményezéssel másra, vagy késedelmes fizetés, késedelmi kamat tartozás
esetén követelés behajtással foglalkozó cégre átruházza, amely esetben tartozás

V.
1.
nélkül végzi. A hibás teljesítés folytán kijavítandó berendezés beszállításáról a
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telephelyén tesz eleget, amennyiben az esetleg kiadott jótállási jegy másként nem
rendelkezik.
2.

3 nap alatt
köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek

tudja, úg
3.
a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható
módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában
felszámítja.
4.
során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható, és a
an tudomására hozott hiba kijavítását a Szállítónál nem
rendeli meg.
5. Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben megnevezett hatályos jogszabályok szerint jótállási
kötelezettséget vállal. Vállalkozó nem vállalja a jótállást, az alábbi esetekben:
- az alkatrészt a megr
- a hiba természetes elhasználódás következménye,
6.
- nem díjmentes - átvizsgálást, olajcserét, stb.
7.
megadott határérték elérésekor, ille
átalakítja, javítja.
sérülés).
-

8.
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- a meghibásodás után tovább üzemelteti
-

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
Feltételei és annak esetleges változásai a minden esetben a Vállalkozó honlapján
kerülnek közzétételre.
2. Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját
érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez
nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét.
3.
jóváhagyásával ruházhatók át.
4.

rás során

5. A felek között létrejött levelezések
rendkívüli felmondásának esetét is -

- vagy
azoltan megküldött
címére, könyvelt postai küldemény formájában megküldött levelek útján történik.
ni!

6.
Szállító termékeinek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan
befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz
- és Iparkamara mellett
g kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen

Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
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Áraink 2022.01.01-

•
Mérnöki óradíj: 24.900,- +Áfa/óra
•
Szerviz diagnosztikai, műszeres bevizsgálás: 22.000,- +Áfa/óra
•
Szerviz, javítási normál (nem szerződéses) munkadíj: 14.900,+Áfa/óra
•
Szerviz, javítási munkadíj, szerződéses kedvezménnyel: 11.400,+Áfa/óra
•
Kiszállás Budapest, szerződéses kedvezménnyel : 10.400,-+Áfa/
alkalom
•
Kiszállás NEM Budapest, szerződéses kedvezménnyel :
a szerződésben foglalt összeg + 15 %,-+Áfa/ alkalom
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